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مطالعه دورنگي خطي نانو ذرات بیضيگون نقره
1زرندی

 و مجتبی نصيری2 ابراهيم مددی،1آتوسا خليلی زاده
 دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان-1

 دانشکده علوم مهندسی و فيزیك، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویين زهرا، بویين زهرا-2

اپتیکي نانو ذرات بیضيگون نقره استفاده ميكنیم و-چکیده – در اين مقاله از روش دو قطبيهاي جفت شده براي مطالعه پاسخ مگنتو
 دو رنگي خطي نانو ذره تنها به.دورنگي خطي اين ذرات را در حضور میدان مغناطیسي استاتیك كوچك مورد بررسي قرار ميدهیم
 دو رنگي خطي اين نانو ذرات به.صورت تحلیلي محاسبه ميشود و نشان مي دهیم كه ديمر اين نانو ذرات نیز دو رنگي خطي بروز ميدهد
.جهت نور فرودي نسبت به امتداد قطر بزرگ بیضيگون و جهت میدان مغناطیسي حساس است
.مقطع جذب

 سطح، دورنگی، تقریب دوقطبی، بيضیگون-کليد واژه

Investigation of linear dichroism in spheroidal silver nanoparticles
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Abstract- In this paper we apply the coupled dipole method to study the magneto-optical response of silver nanoparticles. We
study the linear dichroism of spheroidal nanoparticles in the presence of small static magnetic field. The dichroism of single
nanoparticle is calculated analytically. We show that single and dimer of spheroidal nanoparticles exhibit linear dichroism
which depends on the direction of incident light with respect to direction major axis of spheroid and the static magnetic field.
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که  kعدد موج در محيط است  .و  مختصههای
دکارتی هستند[.]3

 -1مقدمه
کسر انرژی جذب شده توسط ذراتی که تحت تابش
الکترومغناطيسی قرار میگيرند با سطح مقطع جذب آنها
تعيين میگردد .اهميت این کميت بدليل قابليت
اندازهگيری آن در آزمایشات تجربی است .وقتی نانوذرات
فلزهای بیاثر توسط تابش الکترومغناطيس برانگيخته
میشوند ،نوسان جمعی الکترونهای رسانشی رخ میدهد
که منجر به تشدید پالسمونی و جذب بيشتر در طول
موجهای خاصی میشود .در صورتی که نور تابشی دارای
قطبش خطی به ذره دستسان بتابد ،با توجه به عدم تقارن
هندسی سيستم ،سطح مقطع جذب برای قطبشهای
متعامد خطی نور متفاوت است] .[1این تفاوت دورنگیِ
خطی است که پایه و اساس طيف سنجی دورنگی خطی
میباشد .این طيف سنجی در آزمایشگاههای زیستی بسيار
پر کاربرد است و برای تعيين جهتگيری ذره مورد مطالعه
از آن استفاده میشود[.]2

 -1-2تانسور قطبش يك نانوذره

مرتبه اول   c / به صورت زیر به دست میآید:
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که

هرگاه طول موج نور تابشی از اندازه ذره تحت تابش بسيار
بزرگتر باشد میتوان از تقریب دوقطبی برای مطالعه بر هم
کنش آن با نور استفاده کرد .در این تقریب ،هر ذره یك
دوقطبی نقطهای درنظر گرفته میشود .اگر ماتریس

قطبشپذیری ذره واقع در  riرا  بناميم و

مماندوقطبی آن را با  d iنشان دهيم با توجه به اینکه

ميدان موضعی در  ، riحاصل برهمنهی ميدان تابشی و
تمامی ميدانهای ثانویه پراکنده شده توسط سایر
دوقطبیها هست خواهيم داشت:
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فرکانس پالسمونی  ،  p  4ne e 2 / meجرم الکترون
 ، meبار الکترون  ، eچگالی الکترونهای رسانش  n eو
 ثابت آسایش هستند[ .]1با توجه به رابطه ( )3عناصر
غير قطری ماتریس بسيار کوچك هستند و اثر
مغناطواپتيکی ناچيز توده ماده را نشان میدهند .نانوذرهای
که در نظر میگيریم بصورت بيضیگون با نيممحور بزرگ
 bو نيممحور کوچك  aاست .در ضمن شعاع مقطع
دایرهای بيضیگون نيز میباشد .رابطه قطبشپذیری این

ذره با ضریب دیالکتریك  در دستگاه مختصات دکارتی
متصل به ذره عبارتست از[:]4
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که در آن  و   mضریب دیالکتریك ذره و محيط و
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برای الکترونی که تحت ميدان پایای مغناطيسی

)  B  B(bx , by , bzو ميدان نوسانی الکتریکی


)  E (t )  E ( ) exp( itنور قرار دارد ،معادله
حرکت الکترون را حل میکنيم .در این مقاله کليه
محاسبات در دستگاه  cgsانجام شده است .برای ميدان
مغناطيسی کمتر از یك تسال ،فرکانس سيکلوترونی
)  c = eB/(m e cاز فرکانس نور فرودی بسيار کوچکتر
است .بنابراین تانسور ضریب دیالکتریك توده ماده تا

 -2مدل رياضي

()1
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سرانجام با استفاده از رابطه زیر میتوان سطح مقطع جذب
باریکه فرودی توسط ذره را محاسبه کرد[:]6

( L2 

است .در ضمن  f (q)  (a 2  q) b 2  qاست .برای
اینکه بتوانيم این روابط را برای نانو ذرات استفاده نمایيم،
از تصحيح زیر استفاده میشود:
()6

Leff

که در آن

()10

دورنگی خطی در حقيقت تفاوت سطح مقطع جذب نور با
دو قطبش خطی عمود بر هم است که طبق رابطه زیر:

  bulk 

()11

 ،طول پویش آزاد ميانگين است که از

رابطه  Leff  4V Sبدست میآید ،که در آن

حجم

 -3نتايج
در این بخش نتایج دورنگی خطی ،مربوط به تك ذره
کروی و بيضیگون نقره به همراه دیمر ذرات کروی و
بيضیگون ،ارایه میگردد .ضرایب شکست نقره از مرجع
[ ]7استخراج شدهاند .نيممحور بزرگ ذرات مورد
بررسی  ، 25nmنيممحور کوچك آنها  11 .6nmو شعاع
کره هم حجم  15nmاست .در تمام نمودارهای ارایه
شده ،طيف دورنگی خطی به مساحت دایرهای به شعاع
برابر با نيممحور بزرگ بيضیگون بهنجار شده است .ميدان
مغناطيسی استاتيك در همه نمودارها به
اندازه  8000 Gaussو در جهت محور  zدر نظر گرفته
شده است.

  c / قطبشپذیری به صورت رابطه زیر ساده میشود:
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 F j است .به این دليل که

مولفههای قطری قطبشپذیری در دستگاه متصل به ذره
در حضور ميدان مغناطيسی خود ماتریس مرتبه  3هستند
قطبشپذیری نهایی طبق رابطه زیر بيان میشود:
()8
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اکنون میتوانيم با استفاده از ماتریس دوران،
قطبشپذیری ذره از دستگاه متصل به ذره را با


رابطه   L  R P R 1به دستگاه آزمایشگاه منتقل
نمایيم ،که ماتریس دوران  Rبه صورت زیر میباشد:
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شکل  :1نمودار دو رنگی خطی تك ذره بيضیگون و کروی برای
تابش فرودی در جهات مختلف .خطوط پر نمودار دو رنگی تك ذره
کروی و خطوط خط چين دو رنگی ذره بيضیگون را نشان می دهد.

شکل  1نشان میدهد که یك ذره کروی در حضور ميدان
مغناطيسی استاتيك که تحت تابش نور قطبيده خطی
است از خود دورنگی خطی نشان نمیدهد و به سبب
تقارن هندسی ،چرخش در بوجود آمدن دورنگی خطی
تاثير ندارد .اما ذره بيضیگون در همين شرایط از خود
دورنگی نشان میدهد .نمودارهای مربوط به دورنگی تك

 cos cos 

R   cos sin 
  sin 


و  و  به ترتيب زوایای قطبی و سمتی ذره هستند.
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شکل  :2نمودار دورنگی خطی دیمر نانو ذرات بيضیگون برای
جهتگيریهای مختلف ذرات و جهتهای تابش مختلف.

وضعيتی که شعاع بزرگ یك ذره و شعاع کوچك ذره دیگر
بر محور دیمر قرار بگيرد و بردار موج موازی محور دیمر
بتابد ،نمودار دورنگی کمی پيچيدهتر شده و چهار
اکسترمم خواهد داشت (شکل .)b
به طور خالصه این مطالعه نشان میدهد تك ذره
بيضیگون به دليل عدم تقارن هندسی دورنگی خطی
دارد .دورنگی خطی تك ذره و دیمر ذرات بيضیگون به
جهت تابش باریکه فرودی و جهتگيری این نانو ذرات
نسبت به ميدان مغناطيس بستگی دارد.

شکل  :1دورنگی خطی دیمر بيضیگون و کروی برای چرخشهای
مختلف ذره دوم بر روی محور .y

شکل  2نشان میدهد که دورنگی برای یك دیمر ذرات
کروی در طول موجهای کوتاهتری نسبت به دیمر ذرات
بيضیگون رخ میدهد .نمودار دورنگی خطی برای ذرات
بيضیگون ،دو اکسترمم مثبت و منفی دارد .با چرخش
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یکی از ذرات دیمر به روی محور  ، yدامنه برای بخش
منفی نمودار و محل کمينه تقریبا ثابت میماند اما بخش


مثبت نمودار با افزایش زاویه از صفر تا  90کاهش دامنه
مییابد و محل بيشينه نيز اندکی به سمت طول موجهای
بلندتر جابجا میشود .شکل  3نشان میدهد که وقتی
شعاع بزرگ هر دو ذره بيضیگون روی محور دیمر بوده و
بردار موج موازی محور دیمر باشد ،دورنگی خطی مشاهده
نمیشود (شکل .)cاما اگر در همين وضعيت دیمر ،بردار
موج عمود بر محور دیمر باشد ،شاهد دورنگی با دو
اکسترمم مثبت و منفی خواهيم بود (شکل .)a
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ذره بيضیگون شامل دو اکسترمم مثبت و منفی است .با
تغيير زاویه بردار موج نور تابشی ،محل دو اکسترمم ثابت
باقی میماند اما دامنه آن تغيير مییابد ،به طوریکه در
 
وضعيت تابش عمود یا  k .B  0بيشترین دامنه را داریم
و با کاهش زاویه تابش ،دامنه نمودار دورنگی نيز کاهش
مییابد .در زاویه صفر (تابش موازی قطر بزرگ بيضیگون)
دورنگی از بين میرود.
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